


Суїцид (самогубство) – це навмисне позбавлення себе життя. 
Суїцидальна поведінка включає суїцидальні думки, спроби чи 

наміри і завершені суїциди.

СУЇЦИД

За даними ВООЗ загальна кількість самогубств
наближається до мільйона на рік і за 2020 року 

зросте у півтора рази. Найзагрозливіша тенденція -
зменшення середньостатистичного віку групи

суїцидального ризику з 30 років до 24-15 років і 
менше. На сьогодні суїциди складають третину

загальної смертності серед дітей та молоді.У підлітків
рівень завершених суїцидів посідає 3 місце серед

інших вікових груп, але кількість суїцидальних спроб
у цьому віці – максимальна.



За статистикою серед причин суїцидів у підлітків та молоді 94 %  складають конфлікти з 
оточенням, в першу чергу з батьками (66 %); почуття самотності, незадоволення собою, страх 

та фрустрація – 38 %; переживання образи -32 % 

Психологічні передумови суїцидальної поведінки у молоді включають перш 
за все 1) уражене почуття власної гідності; 2) руйнування захисних

механізмів особистості в результаті вживання алкоголю і наркотиків; 3) різні
форми страху, гніву і печалі з різних приводів; 4) несформоване розуміння
смерті, нерозуміння дитиною безповоротного припинення життя (розуміння

й усвідомлення страху смерті формується не раніше 18 років); 5) молоді
люди, не маючи життєвого досвіду, не можуть правильно визначити мету 
свого життя і шляхи її досягнення; 6) дисгармонія в родині. У переважній

більшості випадків (70%) суїцидальна поведінка у віці до 15 років пов'язана
з реакцією протесту, особливо частим джерелом якого є порушені

внутрішньосімейні, внутрішньошкільні або внутрішньогрупові взаємини.

У формуванні суїцидальної готовності мають місце три основні групи чинників : 1) 
дезадаптація, пов'язана з порушенням соціалізації, коли місце молодої людини в 
соціальній структурі не відповідає рівню його домагань; 2) конфлікти з сім'єю та 

соціальним мікросередовищем, самотність; 3) особистісні та психологічні
особливості - почуття самотності , нерозвинені навички спілкування, інфантильність,  

низький рівень розвитку емоційного інтелекту.





Єдиної універсальної особистісної структури, специфічної для 
суїцидальної поведінки не існує. Проте, суїцидальна поведінка є 

наслідком соціально-психологічної дезадаптації особистості в 
умовах пережитого мікросоціального конфлікту

До групи суїцидального ризику належить молодь із сімей з 
асоціальною поведінкою, що зловживають алкоголь чи 

наркотики;  низькими доходами; мають низький освітній 
рівень; характеризуються неадекватним типом виховання 

(авторитарним  чи гіпоопікою)



• соціально-психологічна інфантильність, невідповідність соціального і психологічного віку хронологічному

• висока сугестивність, невміння самостійно приймати рішення, аналізувати соціальні стресові ситуації і робити
висновки,несформованість антиципаційних здібностей

• екстернальний локус контроля, несформоване почуття відповідальності, слабкі вольові риси особистості; недостатньо
сформована (чи деформованя) Я-концепція (на малюнках «неіснуючої тварини» відсутнє обличчя) та нестабільна
самооцінка;

• песимістична оцінка оточення, відсутність чи нечіткість перспективи майбутнього; депресивний погляд на все; 
переживання самотності;

• низький рівень розвитку комунікативної культури, комунікативних навичок, втрата потягу спілкування із знайомим
оточенням формальне спілкування з ним, закритість;

• низький емоційний інтелект та рівень емпатії; потреба у рефлексії і одночасно недостатність рефлексивних навичок

• Впевненість у відсутності інтересу, прихильності до них, нелюбові рідних, почуття непотрібності, дефіцит уваги з 
боку батьків. 



Особливої уваги потребують наступні поведінкові,емоційні, когнітивні та 
вегетативні ознаки суїцідальної готовності:

•Порушення режиму «сон-неспання», безсоння, ранішнє пробудження у 4-5 годин ранку;
•Стан астенії, роздратованість, знижений фон настрою, субдепресивні прояви, що супроводжуються
тривожністю і страхом майбутнього;
•Малюнки китів, метеликів, цифр 50, 57, 58 на предметах обіходу, шкільному приладді, частинах тіла, 
кінцівках;
•Закриття доступу до інформації на своїй сторінці у соціальній мережі, поява на сторінці фраз «Я в игре» чи
цифр від 50 и менше, присвоєння порядкового номеру, спрямованого на руйнування ідентичності, 
індивідуальності, деформацію Я-концепції дитини;
•Часті немотивовані зміни настрою, випадкові фрази про смерть, зменшення реальних контактів у 
спілкуванні, втрата інтересів, самотнє знаходження у свої кімнаті протягом значного часу порушення
міжособистісних відносин, звуження кола контактів в колективі, прагнення до усамітнення;
•Втрата інтересу до навколишнього (аж до повної відчуженості);
•Скорботна міміка або її відсутність; тихий монотонний голос;
•Уповільнене мовлення, короткі відповіді; прискорене експресивне мовлення, патетика в інтонації; 
•Загальмованість; бездіяльність, рухи ускладнені; 
•Сльозливість, розширення зіниць; сухість у роті («симптоми сухої мови»);
•Тахікардія, печія; скутість подиху, задуха; відчуття грудки у горлі, болю в грудях; головні болі; зниження
апетиту;
•Непрямі натяки на можливість суїцидальних дій (наприклад публічна демонстрація петлі з будь-яких
гнучких предметів; гра зі зброєю з імітацією самогубств і т.д.); фіксація на прикладах самогубства (часті
розмови про самогубства взагалі);
•Зміна стереотипу поведінки: невластива замкненість і зниження рухової активності у рухливих, підвищена
товариськість у малорухомих і мовчазних;
•Активна попередня підготовка, цілеспрямований пошук засобів накласти на себе руки (збирання таблеток, 
пошук і зберігання отруйних рідин і т.д.);
•Раптовий прояв невластивих раніше людині рис акуратності, відвертості, щедрості (роздача особистих
речей, подарунки, наведення порядку у справах);



Діагностичний - виявлення
характерних психологічних
особливостей у дітей і 
підлітків, характерних для 
осіб із високим
суїцидальним ризиком; 
типових ознак
передсуїцидального
синдрому у поведінкових, 
мотиваційних, емоційно-
вольових, когнітивних та 
мовленнєвих проявах; 
ознаках прояву
суїцидальних намірів та 
підготовки до «останнього» 
завдання.

Інформаційно-просвітницький
інформування дітей і підлітків про 
мотиви і наслідки суїцидальної
поведінки, шляхи вирішення
конфліктних і стресових ситуації, 
психогігієнічні аспекти емоційних
станів та ін..; просвітницьку
роботу із батьками та 
педагогами у формі семінарів, 
зборів та моніторингових
зустрічей із фахівцями з проблеми
суїцидальної поведінки
неповнолітніх з метою аналізу
причин, мотивів, динаміки та 
ознак суїцидальних намірів дітей
із групи ризику та організації
цілеспрямованого системного 
педагогічного супроводу та 
психологічної підтримки дітей у 
стані психологічної дезатаптації. 

Корекційний напрямок
превенції суїцидальної
поведінки неповнолітніх
має включати 1) 
індивідуальні консультації
дітей і підлітків із
передсуїцидальним
синдромом,  явними
ознаками психологічної
дезадаптації, що є 
учасниками небезпечних
інтерне-спільнот (чи мають
такі наміри) та 2) групові
соціально-психологічні
тренінги із особами групи
ризику (з високим
суїцидальним потенціалом). 

Профілактика суїцидів серед неповнолітніх має
включати три структурні блоки: діагностичний, 
інформаційно-просвітницький та корекційний



 1) розвиток комунікативних навичок;

 2) формування адекватної самооцінки, ціннісних орієнтацій, гармонійного
несуперечливого образу Я,ціннісного ставлення до життя та здоров’я;

 3) корекцію стану тривожності та фрустрації;

 4) формування навичок подолання стресового навантаження, виходу із
кризових ситуацій, навчання ефективним засобам емоційної саморегуляції;

 5) поліпшення мікроклімату та соціального статусу у групі, формування
навичок вирішення конфліктів та прийняття рішень;

 6) пошук конструктивних просоціальних дій та вчинків, формування
інтернального локусу контролю та адекватного рівня домагань;

 7) формування перспективи майбутнього.
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